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Váltás az oltásprogramban
Több oltóponton is Pfi zer váltja fel az AstraZenecát
• Egyes oltópontokat, 
ahol eddig az AstraZe-
neca vakcináját alkal-
mazták, átalakítanak 
Pfizer-oltópontokká, és 
ezzel növelik az im-
munizálási kapacitást 
– jelentette ki Florin 
Cîţu miniszterelnök 
pénteken. Eközben az 
AstraZeneca oltásaira 
már regisztráció nélkül 
is lehet jelentkezni. 

B A L O G H  L E V E N T E

A Kolozsvárra látogató kor-
mányfő azt mondta, 72-ről 
96-ra növelik az oltópontok 

napi kapacitását, és egyes AstraZe-
neca-oltópontokat Pfi zer-oltópon-
tokká alakítanak át. Ugyanakkor le-
hetővé fogják tenni, hogy a cégek is 
kialakítsanak oltópontokat. A napi 
oltási kapacitás országos szinten 115 

ezerről így rövidesen 120 ezer-
re növekedik. „Azt akarjuk, 
hogy ezen a nyáron élvezni 
tudjuk a pihenőszabadsá-
got, vissza akarunk térni a 
normális élethez” – jelentet-

te ki Florin Cîţu, nyomatékosít-
va, hogy ezt csak úgy lehet elérni, 
ha az emberek élnek az oltás lehe-
tőségével. Péntektől amúgy bárki 
kérheti az AstraZeneca koronavírus 
elleni vakcináját, az országos oltási 
platformon való előjegyzés nélkül 

is. A RO Vaccinare platform Face-
book-oldalán közzétett bejegyzés 
értelmében azoknál a központoknál, 
amelyeknél az AstraZeneca vakci-
nát használják, előjegyzés nélkül is 
lehet igényelni az oltást, ha vannak 
szabad helyek. Az üres helyekről az 
oltóközpontok interaktív térképén 
lehet tájékozódni. Az előjegy zés nél-
kül oltásra jelentkezőknek mindösz-
sze a személyi igazolványukat kell 
felmutatniuk az oltóközpontnál, 
ahol az oltási kapacitás függvényé-
ben fogadják a jelentkezőket.

A Pfizer vakcinája iránt nagyobb 
az érdeklődés a tapasztalatok 
szerint

▴  F O T Ó K :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Az Egészségügyi Minisztérium 
rendelete értelmében a súlyos 

tüneteket mutató páciens a keze-
lőorvos beleegyezésével, előzetes 
kérés esetén fogadhat egy alka-
lommal egy látogatót, családjának 
egy tagját vagy törvényes képvi-
selőjét. Ez a látogatás legtöbb 15 
percet tarthat, a látogatónak pedig 
a kórház által biztosított teljes vé-
dőfelszerelést kell viselnie, va-
lamint be kell tartania a megelő-
zési szabályokat és nem vihet be 
semmilyen tárgyat a kórterembe 
– adja hírül szerkesztőségünknek 
is elküldött közleményében a kór-
ház sajtóosztálya.

A kezelőorvos dönthet

Mint tájékoztatnak, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházban a Co-
vid-betegeket ellátó intenzív terápiás 
részlegen ápolt betegek hozzátartozói 
a kezelőorvoshoz kell forduljanak, 
amennyiben élni kívánnak ezzel a 
látogatási lehetőséggel. Az orvost az 
intenzív terápiás osztály telefonszá-
mán, a 0372-661158-as számon lehet 
keresni. Amennyiben a kezelőorvos 
úgy ítéli meg, hogy a látogatás lehet-
séges, megbeszélik a hozzátartozóval 
a megfelelő időpontot, amikor beöl-
töztetik, majd bekísérik a beteghez. Az 
egészségügyi személyzet a látogatás 

után a védőöltözet levételében is segít 
a hozzátartozónak. A csíksomlyói kór-
házépületben működő, koronavírusos 
betegeket ellátó osztályokon a kórház 
egyik pszichológusa segít a hozzátar-
tozóknak a látogatás lebonyolításá-
ban. Az érdeklődők naponta 8 és 15 
óra között a 0742-185661-es telefon-
számon jelezhetik igényüket a látoga-
tásra. Amennyiben a kezelőorvos úgy 
ítéli meg, hogy a látogatás lehetséges, 
naponta fél egy és fél három között 

van erre lehetőség. Itt is teljes védőfel-
szerelésre van szükség és bekísérik a 
hozzátartozót a beteghez.

Orvosi tanácsok

A látogató hozzátartozóktól a kórház 
kér egy saját felelősségű nyilatkoza-
tot, amelyet a helyszínen lehet ki-
tölteni. Az egészségügyi intézmény 
továbbá arról is tájékoztat, hogy a 
kórház koronavírusos betegek el-

látására elkülönített részlegei to-
vábbra is maximális kihasználtság 
mellett működnek. Péntek reggel a 
koronavírusos betegek kezelésére 
kialakított osztályokon 62 beteget 
láttak el, itt összesen 68 hely van. 
Az intenzív terápiás részlegen 6 pá-
cienst ápolnak, itt 6 hely van. 
A Covid-betegeket ellátó 
orvosok szerint a koronaví-
rus-fertőzés miatt kórház-
ban ápolt betegek mintegy 
hetven százaléka a beteg-
ség súlyos formájával küzd 
és egyre többen szorulnak 
intenzív terápiás ellátásra. 
A védőoltás igénylése és a 
megelőzési előírások betartása mel-
lett a kórház orvosai azt tanácsolják, 
hogy a tünetek súlyosbodása esetén 
késedelem nélkül forduljanak orvos-
hoz a betegek – olvasható a kórház 
tájékoztatásában.

Csíkszeredában is lehetővé teszik a koronavírusos betegek látogatását
• A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, illetve 
csíksomlyói kórházépületben is lehetővé teszik a súlyos 
állapotú koronavírusos betegek látogatását, az Egész-
ségügyi Minisztérium múlt héten megjelent rendelete 
értelmében – tájékoztat az egészségyügyi intézmény. A 
látogatás a kezelőorvos beleegyezése esetén, előzetes 
bejelentkezés alapján történhet meg.

Csökkent a fertőzöttek és az intenzíven ápoltak száma

Folytatódott a hétvégén a koronavírus-járvány csökkenő tendenciája: a 
vasárnapi adatok szerint 13 577 PCR- és 5742 antigéntesztből 2265 lett 
pozitív (ez 11,66 százalékos arány), míg szombaton 3474, pénteken pedig 
3264 új fertőzöttről érkezett jelentés. Az igazolt fertőzöttek száma már 1 

029 304. A gyógyultak száma 4277 fővel 940 792-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben elhunyt újabb 160 fertőzött, közülük 153-an krónikus betegek 
voltak, ezzel az elhunytak száma 26 232. A kórházakban 12 366 fertőzöt-
tet ápoltak, közülük 1475-öt intenzív osztályon. Hargita megyében 29 új 

koronavírus-fertőzést igazoltak vasárnap, a kórházakban kezelés vagy 
megfigyelés alatt állók száma elérte a 202 főt.

Országszerte sok beutalt páciens szorul 
intenzív terápiás ellátásra 

Meghallgatásokat 
tart az X-Faktor 
Meghallgatásokat tart április 
17. és 25. között Erdélyben 
a magyarországi X-Faktor 
tehetségkutató-műsor stábja. 
Az érdeklődőket Csíkszere-
dában, Sepsiszentgyörgyön, 
Szatmárnémetiben, Kolozs-
váron, Székelyudvarhelyen és 
Brassóban várják. A meghallga-
tások székelyföldi helyszínei: 
Csíkszereda,  Hunguest Hotel 
Fenyő, április 17., 13-17.30 óra; 
Sepsiszentgyörgy: április 18., 
13-17.30, Fidelitas Hotel/Spa/
Conference; Székelyudvarhely, 
április 24., 13-17.30, Szarvas Ho-
tel. További információk: xfak-
tor.hu; érdeklődni: +3630/195-
9595-ös telefonszámon lehet. 

Sípszó után
Ma 17.05 órától a Marosvásár-
helyi TVR Sípszó után című 
sportműsorában Szucher Ervin 
meghívottja Novák Vilmos. 
Nyárádszereda alpolgármes-
tere ezúttal azonban nem 
elöljárói minőségében lesz a 
televízió meghívottja, hanem a 
60. életévét betöltött egykori 
labdarúgóként, majd edzőként.

Könyvbemutató
A Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig előadás-soro-
zat keretében április 23-án, 
pénteken 18 órától Sebestyén 
Péter Kiskertemben rozmarin-
got ültettem című népdalos 

könyvének bemutatójára kerül 
sor Csíkszeredában, a város-
háza dísztermében. A helyek 
száma korlátozott. Április 23-án 
12 óráig előzetes bejelentkezés 
szükséges a megadott telefon-
számok valamelyikén: 0266-
311836, 0743-663590.
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